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Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

0860901 Darwiklei terracotta 500gr

0860902 Darwiklei terracotta 1kg

1004131 Boetseerspatel 3st

4010027 Acryl roller

0323008 Houten stokjes 25cm 

Houten plankje met pastiek bescherming, 

Keukenmesje, glaasje water



Je bent ze vast en zeker ook al 
tegen gekomen: de lijntekeningen 
en in het bijzonder gezichten in 
lijntekeningen. Bij deze stijl gaat het 
niet om perfect getekende lijnen en 
realistische voorstellingen. In plaats 
daarvan concentreert Line Art zich 
op de essentiële kenmerken van een 
motief en mogen er onvolmaaktheden 
zijn in de lijnen. Geïnspireerd door 
Line Art maken we in deze knutseltip 
kleigezichten als wierookhouder. 
Mooi als decoratie en super trendy! 

Werkwijze
 
Werkwijze:

 × Snij een stuk klei af en rol deze tot een bol ter grote van een grote gehaktbal.
 × Druk de bol klei met je vlakke hand plat. Met de acrylroller kan 
je deze verder uitrollen tot de dikte overal gelijk is. 

 × Snij met een keukenmesje een ovale ronde uit de uitgerolde klei. Dit is de 
basis voor het gezicht. Je kan je hiervoor baseren op ons sjabloon.

 × Maak je vingertoppen nat en wrijf de randen van het gezicht glad.
 × Start met het maken van de mond. Hiervoor maak je een kort klei worstje en plooi je 
dit in een boogje. Met behulp van boetseerspatel zet je de lip vast op het gezicht. 
Maak vervolgens een bolletje en plaats dit aan de bovenkant van de lip. Maak met 
het houten stokje een gaatje in de bol. Hier plaats je later het wierookstokje in. 

 × Maak een lange smalle worst van klei en leg deze als een cirkel op het 
gezicht. Maak vast op het gezicht. Dit vormt de neus en wenkbrauw.

 × Als laatste maak je nog een kort worstje voor het oog. Plooi 
in een boogje en zet ook vast op het gezicht. 

 × Maak het hele gezichtje zacht door over alle randen voorzichtig met je natte vingertoppen te wrijven. 
 × Laat goed drogen. Heb je een keramiekoven, dan kan je de klei afbakken.

Deze knutseltip vind je met uitgebreide stap-voor-stap instructies terug op debanier.be/knutseltips


